Oudernieuwsbrief
7 februari 2019

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In de maand januari hebben alle kinderen
geoefend met greetings in het Engels.
Gedurende de maand werd ik door steeds
meer kinderen in het Engels begroet. Aan het
eind van de maand werd er zelfs aan mij
gevraagd hoe het met mij ging en of ik goed
had geslapen?
In februari staat “line up time” centraal. Het
maken van rijen, om de klas te verlaten
gebeurt in het Engels.
De laatste week voor de voorjaarsvakantie
breekt aan. Dat betekent dat de IPC thema’s
worden afgerond in de klassen. In groep ½ is
er een modeshow van zelf ontworpen kleding.
In de tweede week van de voorjaarsvakantie
gaan wij als team aan de slag met het
analyseren van de resultaten en het schrijven
van
rapporten.
Daarnaast
zijn
er
studiemomenten over begrijpend lezen en
begrijpend luisteren en het formuleren van
onze nieuwe visie en missie. Kortom een druk
maar interessant programma!
Alvast een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,

Telefoon
De storing van de telefoon is helaas nog niet
opgelost. Dit gebeurt pas volgende week. U
kunt de groepsleerkracht van uw kind altijd
mailen en in geval van nood kunt u mij
bereiken op het nummer: 06-50653099
Staking 15 maart:
Op vrijdag 15 maart is er een staking
aangekondigd met betrekking tot het
lerarentekort in Nederland.
Het team heeft aangegeven achter deze
staking te staan. Houd er rekening mee dat
wij op vrijdag 15 maart onze deuren sluiten
om deze actie te steunen. Meer informatie
volgt nog.
Personeel
Goed nieuws! Saskia is weer volledig hersteld
en heeft haar taken als leerkracht weer
volledig opgepakt.
Rapporten
In de week van 4 maart krijgen de kinderen
van groep 1 tot en met 5 hun rapport. Vanaf
maandag 11 februari kunt u zich intekenen
voor de rapportgesprekken. De intekenlijsten
hangen op het prikbord van de groep van uw
kind.

Maartje Korsten
Sportdag
De sportdag van de groepen 1 tot en met 5 is
verplaatst naar woensdag 19 juni 2019. Voor
deze dag zijn wij op zoek naar twee sportieve
ouders die mee willen denken over de
invulling van deze dag. Aanmelden kan door
een
mail
te
sturen
naar:
directie@kleinenicolaas.nl

Agenda
16 februari t/m 3 maart
Voorjaarsvakantie
Week van 4 maart
Luizencontrole & rapporten
Zie bijlage: Dutch summer courses
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